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(تاکنون1379)استاد دانشکده مدیریت صنایع در دانشگاه فناوری و آموزش کره -



جنگ کره(: 32-1329)53-1950
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1332شهر سئول، 1392شهر سئول، 



کرهاقتصادیتوسعهازمختصریتاریخچه.1

مدرنصنعتیکشوریتافقیرکشوریاز
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(1330دهه )رود چونگ گیه، مرکز شهر سئول  (1380دهه )رود چونگ گیه، مرکز شهر سئول 



بانک کره: منبع

;2013~1953)(آمریکادالربه1332-1392)سرانهدرآمدمدتبلندروند1.1 US$)

بحران جهانی

بحران آسیایی

برنامه ریزی اقتصادی

آزادی از سلطه ژاپن
جنگ کره

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
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بانک کره: منبع

تی در کره، یکی از کم توسعه یافته ترین کشورها در خصوص توسعه صنع
میالدی60اوایل دهه 

 سال گذشته40تبدیل به یکی از کشورهای پیشرو صنعتی در دنیا درطی

2005-1960(1339-1384):اقتصادیتوسعهپیامدهای1.2
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(1384)2005سال  (1339)1960سال 

16291 82 (الربه د)سرانه تولید ناخالص داخلی 

(2004سال )32 14.4
ی ساخت وتولید صنعتسهم بخش

%(از تولید ناخالص داخلی به )

(اول دنیا)کشتی سازی 
(پنج دنیا)خودرو 

(سوم دنیا)نیمه رساناها 
(پنجم دنیا)فوالد 

گیس و موی مصنوعیکاله
مژه مصنوعی

لباس
تخته چندالیه

صنایع اصلی



بانک کره: منبع

صادراتبخش1.3
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کاله گیس،موی
مصنوعی

پوشاک و 
نساجی

خودرو نیمه رساناها

ن نیمه رساناها، گوشی همراه، تلویزیو
دیجیتال، نمایشگر، خودرو، 

...کشتی سازی، 

محصوالت حوزه 
تعامل انسان و 

کامپیوتر

تولیدات
حوزه

صنایع سبک

تولیدات حوزه
کشاورزی
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2017اولین نمایشگاه صنعت نساجی 
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استراتژیک/ تمرکز بر بخش های راهبردی ( 1گام )

نیایجاد و راه اندازی شرکت های بزرگ داخلی برای دسترسی به بازار جها( 2گام )

برای ایجاد شغل( SME)ارتقای بنگاه های کوچک و متوسط ( 3گام )

همگام سازی توسعه منابع انسانی با تقاضاهای صنعت( 4گام )

کرهصنعتیتوسعهراهبرد1.4
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کره"مدرسه-کارخانه"حمایتیچترمدل1.5

مدل چتر حمایتی 
"مدرسه-کارخانه"

محل کار/ کارخانه
(8-17ساعت  )

خوابگاه
(22-8ساعت )

مدرسه
(18-22ساعت  )

خانواده

درآمد/ کار  امنیت/ سکونت

شایستگی پایه/ آموزش اجتماع/ حمایت

.باشندداشتهشبانه روزیرسمیمدارسمی بایستبزرگشرکت های/کارخانهقانون،طبق•

.بودندنیزواقعیکارورزان/کارگرانبودن،دانش آموزان/فراگیرضمنجوانان،درنتیجه،•
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به حداکثررسانی بازگشت سرمایه
از طریق انتخاب و تمرکز

قطعاتمونتاژ توزیع مشتری نهایی
مواد
خام

مواد
فرآوری شده

(میالدی1970دهه )ارتباط بین بخش های صنعتی راهبردی در کره 

شرکت های 
بازرگانی 
عمومی

خریداران 
خارجی

پوشاک/نساجی

خودرو

الکترونیک

پوشاک

فوالد

نفت و گازپتروشیمی

سنگ آهن

قطعات
الکترونیکی

قطعات
خودرو

کشتی سازی
قطعات
کشتی

بخش های
راهبردی

هدف

استراتژیک/راهبردیبخش هایبرتمرکز1.6
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عرضه موثر نیروی کار
براساس تقاضای صنعتی

بازارتقاضایباانسانیمنابعتوسعههمگام سازی1.7

26

هدف

مبتنی بر نوآوری
میالدی تاکنون1997

صنعتی سازی مبتنی بر ورودی

میالدی199701976 میالدی1975-1961

رقایتواقتصادیبحران•
جهانی

یصنایع مبتنی بر فناور•
فناوری اطالعات و ارتباطاا-

,NT, BT, ST ,-ت ET, CT

نفتی و رقابتشوک های•
صنایع سنگین و شیمیایی•
فوالد، : صنعت بزرگ1+5•

خااودرو، کشتی سااازی، پتروشاایمی،
نیمه رساناها، ساختمان

صنایع سبک•
ته کاله گیس و موی مصنوعی، تخ•

چندال، پوشاک، نساجی، کفش
سیاست مبتنی بر صادرات•

صنعت

عملیمهندسان کار• کارگران ماهر و تکنسین ها•
ور در عیننیروی کار ساده•

حال فراوان
برای کارتقاضا

کنسرسیوم آماوزش بارای •
بنگاه هاااااای کوچاااااک و         

متوسط
استانداردهای ملایتدوین•

شایستگی و چارچوب ملای
صالحیت حرفه ای

طرح کارآموزی کره/مدل•

:آموزش و تربیت حرفه ای•
دانشکدههنرستان های حرفه ای،-

های فنی، مراکز آموزش مهارتی
صالحیت های ملی مهارت-

مهاجرت عمده از روستا به شهر•
ضروری/آموزش اجباری•
خوابگاه-مدرسه-مدل کارخانه•

سیاست
انیتوسعه منابع انس
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ساختمان هوشمند
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.بپرندنبایدامابروند،راهدیگراناززودتروتندتربایدکرهمردم1.
نبودممکنصنعتیدنیایدرپرش-

.نیستممکننیزمهارتدنیایدربعالوهو

کرهمردمبرایضرورتیبلکهنیست،انتخابیکانسانیمنابعتوسعه.2
.استکمطبیعیمنابعباکشوری

کرهجامعهدرمهارتتوسعهفعالیت هایوشیوهبهترین.3
.شده استجبرانخوبیبه
.گرفتندقرارمتوسطاجتماعیطبقهدر2010دههدرکرهمیالدی1980دههماهرکارگران-
.استموفقیتکلیدمهارت-

.شدسازگارآنعرضه یباخوبیبهمهارت هابهصنعتتقاضایاقتصادی،توسعهازمرحلههردر.4

درسهایی از رشد اقتصادی کره1.8
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کاربهارزش.1
.کنندکارزندگی،برایبایدافراد-
.استبهترسخت کوشی-

کاراخالق.2
پیوستهکوششودقتنظم،-
مشارکتوهمکاریحوصله،وصبر-

اشتغال پذیریپایهمهارت های.3
عددیوحسابمهارتارتباطی،مهارتزبان،-

مفهوم ارتباط آموزش پایه با دنیای کار1.9
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توسعه منابع انسانی با مردم جامعهمفهوم ارتباط 1.10

38

کاردنیایدرافرادکردنفعال.1
مشابههایآموزشدرمساویشرایطومزایاکردنفراهمیعنی-
اشتغال پذیری-

موجودمشاغلبهبهترافرادگماردن/اتصال.2
کارنیرویبازارهایکارایی-

سازنده ترروش هایبهکار.3
بهره وری-

کارنیرویبازارهایدرثبات/طوالنی ترماندن.4
زندگیامنیت-



.دولت آموزش فنی و حرفه ای را هدایت می کرد•
دولت از شرکت های بزرگ خواست تا نیروی کار تک مهارت (: 1976)آموزش فنی و حرفه ای اجباری •

تربیت و عرضه کنند           استادکار ماهر
.ساله توسعه اقتصادی، تعداد زیادی استادکار مورد نیاز بود5براساس برنامه •

(1350)میالدی 1970شروع از دهه  1

تمرکز بر آموزش مهارتی از نیروی کار تک مهارت به نیروی کار چند مهارتی و سپس نیروی کار •
.تغییر کرد( چند عملکردی)با عملکردهای متفاوت 

افزایش پشتیبانی در بخش تجهیزات و تسهیالت آموزش مهارتی و سایر موارد در محیط کار•

نظام آموزش و تربیت فنی و حرفه ای کره. 2

میالدی1980رشد در دهه  2

39



(1995سال )آموزش حرفه ای اجباری          برقراری بیمه بیکاری با آموزش مهارتی     •
اختصاص بخشی از عوارض مالیاتی به آموزش شغلی/ آموزش شغلی اجباری•

سهم بیمه بیکاری، یارانه و سوبسید به آموزش شغلی
کارگران تولیدی در بخش ساخت و تولید          همه کارگران در همه صنایع•
آموزش وسیع شغلی برای بیکاران در طی دوران بحران مالی•

میالدی1990دوره انتقال در دهه 

ارتباط نزدیک کسب و کارها با مدارس برای تامین نیروی کار حرفه ای•
نظام توسعه مهارت های مادام العمر•
...(بنگاه های کوچک و متوسط، غیر معمول، )حمایت ویژه از کارگران محروم •

نظام آموزش و تربیت فنی و حرفه ای کره. 2

40

3

میالدی2000نوآوری در دهه  4



استانداردهای ملی شایستگی؟

ملی( 1
الزامی و اجبارآور، تنظیم توسط دولت-
برای سراسر کشور، سراسر صنعت، بنابراین مشترک برای صنایع-

شایستگی( 2
دانش، مهارت و نگرش موردنیاز برای انجام اثربخش شغل یا وظیفه-
مبتنی بر تقاضای صنعت-

استانداردها( 3
تعیین شده توسط موسسات رسمی دولتی-
مشترک در هر صنعت یا حرفه-

استانداردهای ملی شایستگی3.1

نظام ملی صالحیت. 3
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شایستگیاستانداردهای ملی 

صالحیت

آموزش
حرفه ای

توسعه

شغلی

استانداردسازی

بازخورد
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شایستگیملیاستانداردتدوین
غالاشتاطالعاتخدماتسازمان"توسطشایستگیملیاستانداردمدل:2002-

.شدتدوین(دولتیموسسهیک)"کره
(آلمانمهارتصالحیت هایواسترالیامهارتیآموزشبسته هایازبرگرفته)

.شدتدوینشایستگیملیاستاندارد5ابتدا:2003-
(...جوشکاری،،(مو)زیباییمراقبتخودرو،نگهداریوتعمیر)

.شدتدوینصنعتاصلیحوزه12درشایستگیملیاستاندارد2014:856-
.دشتدوینشایستگیملیاستاندارداساسبرمهارتملیصالحیت:2015-

(صالحیت600حدود)

"کرهکارآموزیطرح"شایستگی،ملیاستاندارهایاساسبر:5-2014-
.شدراه اندازی

(کردندشرکتطرحایندرکره ایشرکت2000حدود)

.کره تدوین خواهد شد"چارچوب ملی صالحیت"مدل : و به بعد2016-
n
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چارچوب 

ملی 

صالحیت
یادگیری پیشین

آموزش مهارت

دیپلم

تجربه کار

گواهینامه

صالحیتملیچارچوب3.2

ابیارزیوسنجشموردشایستگی هاشکل دهیگزینه هایآندرکهملیچارچوبیک:صالحیتملیچارچوب
.می شوندتاییدوتعیینمعادلعنوانبهومی گیرندقرار
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سطوح چارچوب ملی صالحیت
(مستقل= "م"-دانش، مهارت، نگرش= "دمن")

سطح شرح عنوان صالحیت
مدرک 

دانشگاهی

8 ...خلق تئوری جدید با استفاده از باالترین میزان دانش و : "دمن"
تعیین و واگذاری تعهدات ومسئولیت های سازمان و کل فرایند کاری: "م"

مدیر اجرایی

/  استادکار عالی
مهندس 
حرفه ای

دکترا

7 ...نه تنها بکارگیری دانش و تئوری تخصصی بلکه بکارگیری دانش و تئوری مرتبط : "دمن"
تعیین و واکذاری تعهدات و مسئولیت های دیگران: "م"

مدیر کل

6 انجام وظایف با مجوز و مسئولیت فردی:  "دمن"
بکارگیری دانش و تئوری مرتبط با حوزه کاری: "م"

معاون مدیر 
کل

کارشناسی 
ارشد

5 انجام وظایف با مجوز و مسئولیت کلی:  "دمن"
بکارگیری دانش و تئوری تقریبا مرتبط با حوزه کاری: "م"

مدیر مهندس کارشناسی

4 انجام وظایف با مجوز و مسئولیت عمومی: "دمن"
بکارگیری دانش و تئوری تقریبا مرتبط با حوزه کاری: "م"

دستیار مدیر

تکنسین فوق دیپلم
3 انجام وظایف با مجوز و مسئولیت محدود:  "دمن"

بکارگیری دانش و تئوری مرتبط با حوزه کاری: "م"

متصدی 
ارشد

2 انجام وظایف تحت نظارت و سرپرستی و بر اساس دستورالعمل های پایه:  "دمن"
بکارگیری دانش پایه مرتبط با حوزه کاری: "م"

متصدی استادکار
دیپلم 

دبیرستان

1 انجام وظایف تحت نظارت و سرپرستی و بر اساس دستورالعمل های خاص:  "دمن"
...بکارگیری دانش پایه، درک اصطالحات و واژگان، توانایی محاسبه، : "م"

کارورز
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شیوه و فعالیت های برتر توسعه منابع انسانی در کره. 4

تهیه برنامه ریزی توسعه منابع انسانی برای صنایع و مهارت های راهبردی4.1

پشتیبانی بموقع از نیروی کار برای هر مرحله از توسعه اقتصادی•

("شیمیایی       صنایع فناوری باال و پیشرفته/صنایع سبک       صنایع سنگین")

نیروی کار باکیفیت به تعداد زیاد بعنوان نیروی محرکه پشتیبان رشد سریع اقتصادی•

نیروی محرکه 
برای رشد 

اقتصادی

سیاست پاسخگو به تغییرات ساختار صنعت•
آموزش پایه در بخش ساخت و تولید       آموزش پایه و به روز در کل صنایع-
ابتکاراتی تحت هدایت بخش خصوصی-
آموزش مهارتی برای عام       آموزش مهارتی بخش خصوصی به صورت داوطلبانه با حمایت دولت-

پاسخ های 
انعطاف پذیر 

سیاستی
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(SMEs)متوسطوکوچکبنگاه هایبرایشغلیآموزشاتحادیه/کنسرسیوم4.2

کنسرسیوم آموزش 
هاSMEشغلی برای 

دولت بنگاه های بزرگ

دانشگاه SMEs

مالی رهبری

شایستگی بورسیه

ارتباط در 
نزنجیره تامی

از صنعت% 80از دانشگاه و % 20: مربیان•

از بنگاه های کوچک و متوسط% 80از بنگاه های بزرگ و % 20: کارآموزان•
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ایجاد کنسرسیوم آموزش شغلی برای بنگاه های کوچک و متوسط( برای مثال

ه مدل همکاری صنعت و دانشگاه برای توسع": مدل عملیاتی یک دانشگاه پیشرو
"مهارت های مهندسان

یک مدل همکاری غیرفعال

A active relation model

48

یک مدل همکاری فعال و پویا



کاربردی/مهندسان عملی:بازآموزی مهارتی برای آینده4.3

برای تربیت مهندسان آچار به دست و عملیتغییر و اصالح دانشکده های مهندسی( مثال

مهندسی که توانایی طراحی و راه اندازی: مهندس کاربردی و عملی* 
.سیستم تولید را دارد

توسعه ورودی محور توسعه نوآوری محور

بدون مهارت

تکنسین

مهندس

بدون مهارت

تکنسین

مهندس
مهندس 

عملی/کاربردی

تحقیق و توسعه هتحقیق و توسع
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کارآموزی: مدل نظام آموزش دوگانه کره4.4

50

(نه مدرسه)شرکت خصوصی یا مرکز آموزش مهارتی  مجری

سال که جویای کار هستند29تا 15افراد بین  گروه هدف

قرارداد کار: کارگر طبق قانون کار شرایط کارآموز

سال4ماه تا 6حداقل -
(براساس آموزش ضمن کار)آموزش ضمن کار + آموزش خارج از محیط کار -

ته می تواند برنامه آموزشی خودش را داشبراساس استاندارد ملی شایستگی هر شرکت -
.باشد

برنامه

فردی با شایستگی و صالحیت های پیشرفته مربی

ارزشیابی پروژه محور-
د و گواهی شایستگی کارآموزان را تایی/، صالحیتبر اساس استاندارد ملی شایستگیدولت -

می کند
مهارزشیابی و گواهینا

کارآموزان در شرکت استخدام شده اند% 90بیش از  اشتغال



فناوری و صنعت در آینده. 1

اشتغال و مهارت: آینده کار. 2

نقش آینده آموزش های فنی و حرفه ای. 3
پیامدهای فناوری آینده بر توسعه مهارت ها( 1

کارهایی که برای آموزش های فنی و حرفه ای باید انجام داد( 2

51



ساخت و تولید هوشمند( 1
4صنعت نسل -
انقالب در مهارت های پردازش: بعدی3چاپ -
ربات های صنعتی-

حجیم/ شبکه هوش مصنوعی با داده های بزرگ( 2
هوش مصنوعی-
اینترنت همه اشیا-
پول دیجیتال-

نوآوری در بیو شیمی( 3
مواد جدید-

(جنومیکز)علوم زندگی -

فناوری های آینده5.1
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ر آینده کا
و مشاغل
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(Vibertrace.com)ربات های صنعتی 
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(dailymail.co.uk)ربات های اداری
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(Analytics Insight)) 2018ربات برتر سال 6
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(brookfieldinstitute.ca)ربات های پزشکی 

57



(businessinsider.com)ربات های خدماتی 
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ربات های سوپرمارکت
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ربات های راننده
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(techradar.com)ربات های سرگرمی 
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(rossross.com)ربات های مشاوره  
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(emaze.com)کالس درس در آینده 
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چاپگر سه بعدی
(i.kinja-img.com/gawker-media/image/)
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(dootrix.com)اینترنت اشیا 

66



(Hans Adlkofer, 2016خودروهای آینده،)اینترنت اشیا 

67

سیستم 
عیب یابی
از راه دور

ابه روزرسانی نرم افزاره

اطالعات
ترافیکی

اپلیکیشن ها

سرگرمی ها

تماس های 
ضروری

سیستم های 
پرداخت

خدمات 
اینترنت

تعمیرگاه

تبلت و 
گوشی 
هوشمند

اولویت بندی خدمات 
اورژانسی کیشناسایی مشکالت ترافی

اجتناب از تصادف

کنترل عوارض

حمله هکرها

ه دسترسی های ناخواست
رد داده می شوند

دستگاه هااتصال کاربر به

باخودرو  ارتباط 
فضای ابری

ایمنی و امنیت
درون خودرو

بقیه خودروهاباخودرو ارتباطزیرساختارهاباخودرو ارتباط



حمل و جابجایی، و ارسال: هواپیمای بدون سرنشین

68



(expativing.hk)هوش مصنوعی با داده های بزرگ 

69



(androidauthority.com)گوگل شاعر : هوش مصنوعی

70



فناوری اصلی در انقالب چهارم صنعتی

حجیمداده های
داده های-

دیجیتال شده
داده های-

دیجیتال
(외부 정보)

شناسایی
رحسگ/سنسور-
ااینترنت اشی-

(인지)

پردازش
هوش مصنوعی-
پردازش ابری-
نرم افزار-

(뇌: ذهن)

عمل
"هوشمند"
کارخانه-
حمل و نقل-
بیمارستان-
بانکداری-
خودرو-
شبکه-
ربات-

(육체: بدن/جسم )
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:کیفیت مشاغل-
نقش بشر در عصر انقالب چهارم صنعتی؟

:کمیت مشاغل-
کاهش یا افزایش؟

منسوخ شده؟جدید یا

انیکار نیروی انس/تاثیر آن بر مشاغل5.2
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/macleans.ca/, thenextweb.comجایگزین شده؟
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(/wanderlustsajid.blogspot.kr/2016/04)؟ جایگزین شده
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(socialfabric.com)بیرون انداختن؟ 

75



(CSOFT International, 2014)برای ربات کار کردن؟  

76



(business2community.com)با ربات مسابقه دادن؟ 

77



(Thefutureshow.tv)فقط مهارت ها؟  -تمرکز بر انسان

78

:آینده ی مشاغل، کار و آموزش
فقط مهارت ها-برگشت انسان

استدالل ذهنی
تجسم

مذاکره
پرسشگری
همدردی

یسرای/داستان گویی
ارتباط
خالقیت
طراحی



(business2community.com)با ربات کار کردن؟ 
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인간과)فراانسانی/ ربات-انسان 기계의 융합)
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Frey and Osborne(2013)فری و اوزبرن،   
آینده اشتغال

81

مالیوکسب و کار،مدیریت،
علومومهندسی،کامپیوتر،
رسانهوهنر،اجتماعی،خدماتحقوقی،آموزش،
فنیوتکنسینیمراقبت،وبهداشت
خدمات
وابستهوفروش

مدیریتیواداریپشتیبانی
جنگلوشیالتزراعت،

استخراجوساختمان
تعمیرونگهداریوسرویسنصب،
تولید
موادجابجاییونقلوحمل

اشتغال پایین اشتغال متوسط
اشتغال باال

ال
تغ

اش

احتمال کامپیوتری شدن



چگونه از کارگران خط تولید حمایت و محافظت کنیم؟
قوانین و مقررات جدید در خصوص بازار نیروی کار؟-

 شبکه ایمنی اجتماعی را دوباره بازسازی کنیم؟چگونه
جامعه فراگیر در مقابل شکاف دیجیتال؟-

 ؟(توسعه منابع انسانی)مهارت های جدید را توسعه دهیمچگونه

چالش های جدید در دنیای مهارت5.3
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چگونه از کارگران خط تولید حمایت و محافظت کنیم؟

 کنیم؟چگونه شبکه ایمنی اجتماعی را دوباره بازسازی

 ؟فراگیر در مقابل شکاف دیجیتالجامعه

독일)4نیروی کار نسخه - 정부) :راه های جدید حمایت اجتماعی؟
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(2016)مجمع جهانی اقتصاد 

.مهارتی که برای موفقیت در انقالب صنعتی چهارم نیاز دارید10

مهارت برتر10

2020در سال  2015در سال 
حل مسائل پیچیده1.
هماهنگی با دیگران2.
مدیریت نیروی انسانی3.
تفکر انتقادی4.
مذاکره5.
کنترل کیفیت6.
معرفی خدمات و کارها7.
قضاوت و تصمیم گیری8.
گوش دادن فعال9.

خالقیت10.

حل مسائل پیچیده1.

تفکر انتقادی2.

خالقیت3.

مدیریت نیروی انسانی4.

هماهنگی با دیگران5.

هوش هیجانی6.

قضاوت و تصمیم گیری7.

معرفی خدمات و کارها خود8.

مذاکره9.
انعطاف پذیری شناختی10.
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سواالت کلیدی در آموزش های فنی و حرفه ای

را توسعه دهیم؟ظرفیت یادگیری چگونه 1)

را اجرا کنیم؟یادگیری در محل کار چگونه ( 2
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:محتوا
سواد داده و دیجیتال. 1
مهارت های پیشرفته و به روز. 2
مهارت های مدیریت و شبکه. 3

:نکات ویژه
مهارت های یادگیری. 1
انطباق پذیری/ و سازگاریمهارت های انعطاف پذیری. 2
(نه چند مهارتی)بین رشته ای -مهارت های ترکیبی. 3
شایستگی فردی. 4

چه نوع مهارت هایی؟: خالصه

86



فناوری آینده پیامدهای ( 1
مهارت هاتوسعه بر 

:  کارهایی که برای آموزش فنی و حرفه ای باید انجام داد( 2

نوآوری در توسعه منابع انسانی

نقش آینده توسعه منابع انسانی5.4
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سواالت کلیدی؟

پس چه . مهارت های موجود به سرعت در حال منسوخ شدن هستند•
مهارت هایی؟

پس چند تا؟. یک مهارت کافی نیست•

اما چگونه؟. تمرکز بر مهارت های یادگیری•

اما چگونه؟. مهارت های نرم، انعطاف پذیری و انطباق پذیری•
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تجربه کره: تحول در مهارت ها
چیدهاز تعمیر چرخ خیاطی تا ساخت و تولید ماشین آالت پی-

89



مهارت های انسانی به صورت معمول رشد می کنند،
.درحالی که فناوری ها به طور انقالبی می جهند و سزیع حرکت می کنند
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"مشاغل آینده/ کار"مهارت های مرتبط با 

(نرم افزار)مدیریت داده و مهارت های دیجیتال . 1
مهارت های پیشرفته و به روز برای صنایع جدید. 2
مهارت های مدیریت و شبکه. 3

"مشاغل/آینده ی کار"مهارت های مرتبط با 

("مهارت های نرم")محوری /مهارت های یادگیری و کلی. 1
مهارت های انعطاف پذیری و انطباق پذیری. 2

(نه چند مهارتی)مهارت های بین رشته ای . 3

چه نوع مهارت هایی و چگونه؟: کارهایی که باید انجام داد
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سپاس فراوان



                    

انس حرفه ای و آژکلیه حقوق این اثر متعلق به مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و 
.باشدمی ( کوئیکا)همکاری های بین المللی کره 

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
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